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licitacao

De: licitacao <licitacao@crcrj.org.br>

Enviado em: quinta-feira, 28 de julho de 2016 12:45

Para: 'Hildo Marques'

Assunto: RES: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 021/2016

Sr. Hildo, 

 

Agradecemos seu contato e esclarecemos que o item - Qualificação técnica se refere ao 

atendimento da lei que exige que os trabalhos técnicos sejam acompanhados de Atestado de 

Responsabilidade Técnica – ART. 

 

No caso, como  a contratação se dará no Rio de Janeiro, esse ART deverá ser emitido ou vistado 

pelos seus respectivos órgãos do Estado do Rio de Janeiro.  Ou seja, não há nenhum impedimento 

que o profissional de outro estado nos atenda, só deverá cumprir essa determinação legal. 

 

Com isso a resposta ao seu questionamento é;  sim , será aceito registro junto ao CREA de 

qualquer Regional de Estado da Federação, no com o devido “visto” a ser realizado pelo 

vencedor adjudicado e homologado.  No momento da entrega do documento final -  Avaliação 

dos bens móveis deverá estar anexado o ART devidamente vistado pelo CREARJ. 

 

Caso persista alguma dúvida estaremos à disposição. 

Att. 

 

 
 

 

 

De: Hildo Marques [mailto:h.marques@ibiaeon.com.br]  

Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2016 11:39 

Para: licitacao@crcrj.org.br 

Cc: a.marques@ibiaeon.com.br 

Assunto: Esclarecimento - Pregão Eletrônico 021/2016 

 

Prezada Pregoeira Cecília Bandeira, 

 

Bom dia! 
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Solicito esclarecimento no que tange a habilitação técnica do item 12.2.3, “b”, ou seja, sobre a aceitação do registro do 

CREA.  

 

Será aceito registro junto ao CREA de qualquer Regional de Estado da Federação, com o devido “visto” a ser realizado 

pelo vencedor adjudicado e homologado, no momento da contratação, para futura emissão de ART junto ao CREA RJ? 

Ou será somente aceito o registro junto ao CREA RJ, o que estaria caracterizando restrição de participação neste 

Certame? 

 

Para ilustrar o exposto, segue trecho editalício abaixo: 

 
12.2.3. Qualificação Técnica  
a) apresentar atestado comprovando que a licitante prestou serviços semelhantes 
ao objeto deste edital, sendo expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em papel timbrado, contendo número do CNPJ, com firma reconhecida do 
responsável, telefone e endereço para que o CRCRJ possa realizar diligências, 
conforme modelo (Anexo VIII)  
b) Apresentar registro junto ao CREARJ ou ao CRECI, possibilitando a 
emissão de ART (Atestados de Responsabilidade Técnica e atendimento aos 
itens 7.1 a 7.3 do Termo de Referência e aos subitens 4.1.5, 4.1.6 e 4.1.7 da 
Cláusula Quarta da minuta do contrato peças integrantes deste edital. 
(negrito meu) 

 

Grato desde já pela Vossa atenção e no aguardo de resposta desta solicitação de esclarecimento. 

 

Cordialmente, 

 

IBIAEON CONTABILIDADE, CONSULTORIA PATRIMONIAL, AVALIAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. 
Hildo Marques – Licitações e Contratos 

Tel: (11) 5015-5550 Cel: Tim (11)9-8414 7473 

e-mail: h.marques@ibiaeon.com.br 

Site: www.ibiaeon.com.br 

 


